
 پوستزلیست مقاالت پذیزفته شده بصورت 

 چهارمین کنگزه پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی غزب کشور

 17اسفندماه  71 -کزمانشاه

ُان کد مقاهل زدیف  ازاهئ دهىدي مقاهل عن

 خشیسمیً ب  1385 – 1390 ربزسی َضعیت بٍداشتی آب آؼامیدنی زَستاظیی شهرستان ثالث رد دَزي ی شػ ظاهل 1001  .1

 سمیً بخشی 1390ربزسی مقداز حیتسیت َ حیتسات رد نبصیجات َ صیفی جات دشت میاندزبىد شهرستان طرمانؽاي رد اتبستان 1003  .2

 سمیً بخشی 1391ظال رد طرمانؽاي بیستُن بیمازستان افضالب خاهن تصفیً کازایی ربزسی 1004  .3

ُکسیه رد ربنج مصسفی خطری ردکمیه 1005  .4  سماء زحیمی آغُدگی آفالت

یان دااگشني علُم صیؼکی همدان نسبت هب مصسف غرای آمادي 1006  .5  ایُب یازمحمدی ربزسی وگرغ دانشُج

 ایُب یازمحمدی ربزسی َضعیت باَزظیی هنجازی رتغیب کحىدي مصسف غرای آمادي رد نیب دانشجُیان 1007  .6

َشن نُشادان رد بدَ تُلد با َسیگیٍای 1009  .7  داَد نصیسی  دمعیت شىاختی َ ؼاخصٍای تُدي بدنی ماردان رد قبل َ بعد اش بازدازی  ازتباط نیب قد َ 

 زَانک سنیلی اتثیس هُهبسظیی استنؽاقی رب ظالمت کازکىان ااتق عمل 1010  .8



صیلیی میصان آگاهی َ عملکرد دانشجُیان زشتً ظیی هُهبسی َ ااتق عمل رد مُزد کنتسل عفُنت ظیی ب ربزسی مقایسً ا 1013  .9
تح
 زَانک سنیلی :91; - ;1یمازستانی رد ظال 

كازظیی جٍان َ ی رد اریانن ی شذ ریش یآبٍا ی شُز مرَزی رب زَند 1014  .10  افطمً اسدی َ کاهػ شُزی   مىاسب کنتسل با ازاهئ زاه

 افطمً اسدی (1378-90ظاهل) 13ربزسی زَند مطلُبیت ؼاخؿ ظیی بٍداشت مهیطی مربُط بیمازستان ظیی استان طرمانؽاي رد عی دَزي  1015  .11

 اسدی افطمً ربزسی میصان حیتسیت َ حیتسات رد صراَزدي ظیی ضُشتی سُسیط رعهض شدي رد سطخ شهر طرمانؽاي 1018  .12

ُایی گیاي مطاضعً ربَن 1021  .13  کُزَغ مظفری Microsporumgypseumزَی  رب Ephedra majorتنی اشنات ضداقزچی اندام ه

ُاي فیت میکرَبی بستنی ظیی سحتی َصنمتی رعهض شدي رد شهر طرمانؽايربزسی ضی  1023  .14 ُاشغ خ  افطمً ن

ُاد غرایی َ اماکه عمُمی استان طرمانؽاي رد عی دَزي  لُبیت بٍداشت مهیطی مراطز تنیً َربزسی زَند مط  1025  .15 ُاي (1378-90) ظاهل 13صرَغ م ُاشغ خ  افطمً ن

ُانی رد استان طرمانؽاي رد ربزسی زَند مطلُبیت  ؼاخؿ ظی 1026  .16 ُاد شاید جادد خاویی َ ضوُتات عو ی بٍداشت مهیطی مربُط هب دم  آَزی َ دع  بٍداشتی م

 (1378-90ظاهل ) 13عی دَزي 

 مسعُد مرادی

 مرضیً انردی (1378-90ظاهل ) 13ربزسی زَند مطلُبیت  ؼاخؿ ظیی بٍداشت مهیطی مربُط هب تأذیه آب آؼامیدنی ظالم رد استان طرمانؽاي رد عی دَزي  1027  .17

َش سسطان کُغُزکتال رد شانن َ مردان استان طرمانؽاي عی یک دَزي  1028  .18  اردیط عبدی صرد ظاهل 6مقایسً زَند رب

ُامل مرتبط با آن رد کارد شیستازی ؼاغل رد مرطز 1030  .19 كاز َ پنٍان َ ع  مجتبی دزیانیٍا (1391آمُششی ردمانی َتایت ضزَیه ) ربزسی میصان اضطراب آش



َشیط 1033  .20 كلر ُکسیه ظیی باکتسیایی َ ماظتیپل اس  حسىا کلهری ازتباط نیب ت

 سحر امیسی  1388-1391ربزسی خصُصیات کُدکان ذبتال هب غُسمی ردشهرستان طرمانؽاي  1034  .21

 الٍام عبدلی دمُز میصان آگاهی بیمازان اش ذنشُز حقُق بیماز 1035  .22

َانی اختسَباکتسیاهس رد افضالب کشتازگاي ،کازخاهن ظبحیات،ربزسی  1038  .23  حدیث ظلیمانی کهري 90شهر طرمانؽاي رد ظال  بیمازستان، میصان صرا

 حدیث ظلیمانی کهري ربزسی میصان فنل رد طجه سیستم ربهک تثبیت تصفیً افضالب پاتااگشیي نفت طرمانؽاي 1040  .24

 اسدی ًافطم  -91 ظال طرمانؽاي ظامان سیمان کازخاهن ظیی دَدکػ اش خرَجی ضیفی ؼاخصٍای ربزسی 1042  .25

26.  1044 Burning mouth syndrome  :ُازقیا سىدزم سُشغ دظین رد ظالمىدان  زَیا حسینی زیعک افضتُزظی َ ع

 مریم منصُز بستانی تحبیً آمُششی" اش دیدگاي دانشجُیان دااگشني علُم صیؼکی گلستان " 1050  .27

ُا  یگ آغُد کاهػ َ سُخت  ظاشی مصسف بهینً رد ثیس آنأصىاطی اتُذبیل ظاشی َ ت رد نُ ظیی تكنُغُژی 1051  .28  کاَي طریمی ه

 کاَي طریمی 89-90ربزسی کازایی گىدشداظیی موُي َ نبصی مُجُد رد باشاز شهر طرمانؽاي  1052  .29

ُایی گیاي چای  1053  .30  رنگط نصمتی ( رد مُغ صحرایی سناد َیستازStachyslavandulifolia)کُهی ربزسی سمیت داد عفازي آبی اندام ه

ُامل مُشن رب سه یائعیی : مرَز سیستماتیک 1054  .31  حمید شمانی ربززسی ع



ُا ؼاي محمد سناد ازتباط ععاعیت َ صنُاتیج ظیی آزنیم بُتیسیل کُلیه انتساش با بیمازی آزرتیت زَماتُئید 1055  .32  شو

 اندیا بٍازی زاد زضایت بیمازان بستسی اش زعایت قلمرَی انعانی تُسط  شیستازان ربزسی میصان 1062  .33

ُا َ سىدزم طرَرنی داد 1065  .34  زیدان جُشانی آغُدگی ه

ُاد غرای 1070  .35 ُان وگٍدازندي رد م َات سدیم هب عن َشي خامُشی ربزسی َضعیت بنص  فیس

كازظی رد ظال  َ ظیی باز ربزسی َضعیت بٍداشت مهیط پایاهن 1071  .36  سمیً عاشم نیا 1390معاصرربی استان طرمانؽاي َ ازاهئ زاه

َش پنُمُنی رد ظالمىدان 1072  .37  سُداهب اذینی ازتباط نیب انتسض َ رب

 زیدان جُشانی ربزسی اتثیس مرَز شندگی رب ردمان افشسدگی رد ظالمىدان 1073  .38

 صرد یعبد  طی ارد آمُششی شهر طرمانؽاي نسبت هب صرآیىد ظالمىدی ربزسی وگرغ شیستازان ؼاغل رد بیمازستانٍای 1074  .39

 صرد یعبد  طی ارد ربزسی تأثیس مُسیقی رب اضطراب بیمازان بستسی رد بخػ مراقبتٍای َسیي قلبی 1079  .40

 سىدض َلدبییی َ مقایسً با طب ددید ferulagoربزسی مفازف سحتی گیاظین دازَیی  1080  .41

یسمی َ ظخجیدمی بیمازان ذبتال هب دیابت نُع  ربزسی تأثیس آمُشغ 1085  .42
گل
 افزئي ععکری 2تغرهی َ زژیم غرایی صحیخ رب ؼاخؿ ظیی 

 افزئي ععکری ربزسی ازتباط الگُی غرایی با زیعک ابتال هب سسطان شیَستات رد اریان 1089  .43



 سیدي زاشیه سید جُدت ازَ َ ضیفیت شندگیشوُع افشسدگی رد بیمازان همُدیالیصی َ ازتباط آن با کامپلیانط مصسف د 1093  .44

 هیسیه اسدیان فیلی خصُصیات کىدیل اکسیجیتال َ مقایسً ابعاد آن با سس َ دَز فُزامه مگنُم رد دمجمً خؽک رد اریان 1094  .45

كل یعفازي ه  یک ی استات ُ ی َ باکتس دالیس ی اشن باکتس یربزس  1097  .46 َال ُکُض مُاتنط رد شسا ی س باکت  ینمىاع َ سدیم کلراید رب زَ ايیگ  یدز ُک  محمد زدیسی یه اگشیآشما طی انتسپت

ُامل مُشن اتخیس ماردان رد ایمه ظاشی کُدکان شری هجدي ماي خرم آباد 1102  .47  ذیثم بهزادی صر ربزسی ع

 ظلمان خزایی دیابت رد دَزان بازدازی رب زَی مارد َ نُشاد:کُهُزت صرشتً وگرربزسی ایپددظیی 1104  .48

 ظلمان خزایی 1389ات  1384ربزسی اپیدموُغُژیک بیمازی سل زیُی رد استان همدان عی ظالٍای  1105  .49

 علیسضا زَغنی :91;ربزسی اپیدموُغُژیک لیشمانوُش جلدی رد استان ایالم رد ظال  1107  .50

َانی عالئم بیمازیٍای پُستی رد بیمازان بتا اتتاسمی مرادعً کحىدي هب ک  1108  .51  احمد دزیولیان مفرد 1389لحیک اتتاسمی شاهدان رد ظال ربزسی صرا

 رنگط ـارب 2 نُع دیابت هب غیسذبتال َ ذبتال موُکازد انفازضتُض بیمازان رد شدي ردک  ردد ضیفیت 1109  .52

 نیمارهر صراق 1391میکرَبی آبٍای بستً بىدی شدي رد سطخ شهر شنجان رد ظال  ربزسی ضیفیت فیصیکی، شیمیایی َ 1110  .53

 علیسضا زَغنی :91;ربزسی اپیدموُغُژیک تب ماظت رد استان ایالم رد ظال 1111  .54

 ـدیقً گنجی رهسینی ذنؽا ظرفته شسیان طرَرن چرخشی چپ اش شسیان طرَرنی زاست 1115  .55



ُابی (1389-1391ربزسی میصان مقاتات چاپ شدي ربظرفتً اش پایان انهم ظیی دااگشني علُم صیؼکی طرمانؽاي ) 1117  .56  ندا ن

ُامل مرتبط با آن رد شهر شنجان رد ظالٍای  1118  .57  علی نیک نیست 1389َ  1388ربزسی زیعک افضتُزظیی رتَمبُش َزیدی مغز َ ع

 علی نیک نیست َزیدی مغز  مصسف صرآَزدي ظیی کنتساسجتوُ َ رتَمبُش 1120  .58

 علی نیک نیست بیماز آپاندضتُمی شدي رد بیمازستان آیت اهل مُسُی شنجان 100جُد پاتُغُژی مثبت رد ی ؼانط َازشیابی افضتُزظیی اصزایػ دهىدي 1122  .59

 تكتم احمدی مقدض بافت رنم هب زَغ مُنت کازغُ رد افنتُم آب َ 103ربزسی میصان زد دربی ذشمً رباکی رتاپی پاتادیم  1123  .60

ُاد غرایی رد ماکه تنیً َ تُشطیربزسی وگرغ متصدیان ا 1126  .61  شرها طریمی دز شهرستان ظرگانبٍداشت مهیط قی تُسط باشزظان ذنشُز اخالخصُؾ زعایت م

َانی شیَستاتیت رد بیمازان تحت جراحی شیَستاتكتُمی رد مرطز آمُششی ردمانی اکبااتن شهر همدان 1129  .62  اهُن اقردی طاضعً تُصیفی مقطعییک م : ربزسی صرا

ُگیسی اش خُرنزیی َکُاتي طردن مسیس انعقاد خُن 1129  .63 ُکت گیت داز ، جل  محسه شنباشی  انجام زتزیقات ایمه با استفادي اش آسنی

 امیس زئُفی اشنات سه َ جنط رب زَی حجم مغز 1130  .64

َان اصراد ذبتال هب بیمازی  1134  .65 ُازشی َ اصراد بدَن بیمازی  مقایسً میصان ظالمت ز ُازشی ظیی ض  منصُزي ظراَند ظیی ض

َش بیسانُند 91ربزسی صرسُدگی شغلی رد کازکىان بخػ زادیُغُژی مراطز آمُششی ردمانی طرمانؽاي رد ظال  1136  .66  بهر

 معصُهم ضُردشی  ن مرادعً کحىدي هب مراطز بٍداشتی ردمانی شهر مشٍدهب کازگیسی تئُزی زفتاز ربانهم ززیی شدي رد شیپ ینیب قصد استفادي اش آی یُ دی رد شان 1137  .67

http://ehnamin.blogfa.com/post-3.aspx


 معصُهم ضُردشی  مقایسً تأثیس شوُي ظیی نُیه َ سحتی آمُشغ رب ازتقاء زفتاز خُدآشمایی پستان رد شانن سحیه بازَزی  1139  .68

ُظراعی مردان انبازَز مرادعً کحىدي هب بیما -ربزسی َسیگیٍای ادتماعی 1142  .69  آرذ شمسی 1390زستان شسیمتی تهران رد ظالدم

 سحر خدزی  1391ربزسی َضعیت ددرییت پسماند ظیی صیؼکی بیمازستان آمُششی ردمانی امام خمینی )زي( طرمانؽاي رد ظال  1144  .70

 علی محمدیان Eازشیابی حیتسَژن رد کبد مُغ صحرایی رن صحرایی رن بعد اش تماض با َیتاذیه 1145  .71

گاي ظیی خُد شیداش شهرطرد رد ظالی اَضعیت آغُدگی باکتسی ربزسی 1146  .72  مصیب نُزی احمد آبادی 1390 ی صفحً کلید دست

َالکی موُي عىاب 1147  .73  مصیب نُزی احمدآبادی Balb/cرب زَی پازامتسظیی خُنی رد مُشٍای (  Zizyphus jujube) ربزسی اتثیس عفازي هیدز

كلی گل محمدی) ربزسی ربَن تنی اشن عفازي 1148  .74 َال ( رب انقباضات ایمئُم مُشٍای صحرایی َ بیان Rosa damascena Millهیدز

كاحیسم احتمالی آن  م

 احمدآبادی مصیب نُزی 

 علی ضُرهی 89-90ربزسی مهمتسیه علل بستسی بیمازان رد بخػ مراقبتٍای َسیي بیمازستان آیت ا... کاؼانی شهرطرد رد ظال  1150  .75

َش شخم ضرنیً رد بیمازان امکیی بستسی رد بخػ مراقبت ظیی َسیي )کلُخیصاسوُن باک  1151  .76  حسینیظامان  (ICUتسیال ذشمی َ رب

 صریبا ردخؽان مقایسً نتایج ازششیابی آمُشغ نظری اظاتید دادکشني صیؼکی دااگشني علُم صیؼکی ضزَیه اش دیدگاي دانشجُیان 1161  .77

ُامل مُشن ربآن رد ظال  1163  .78  داَد نصیسی  1390ربزسی شوُع افشسدگی رد نیب دانشجُیان دااگشني علُم صیؼکی خراظان شمالی َ ربخی ع



ُایی رد شسایط الکتوُ َ اَزژانط 1164  .79  ی س ی نص  داَد ازشیابی قبل اش عمل َ ادازي زاي ه

َانی ربزسی 1168  .80  داَد نصیسی  آن علل َ طبیعی شایمان َ سصازیه صرا

ُاان ربزسی 1170  .81 ُاصُزی  آبی ردمهیط 19 زاکتوُآبی زوگزای حرف رد شدي َاـالح  طبیعی شئُعیت ییت  شو

 مهران باباسناد پازامتسظیی سبک شندگی َ مُشن رب ان رد دانشجُیان علُم صیؼکی 1171  .82

َان ظالمت 1176  .83  سید تیمُزسیدی اصل مصمُلی کحىدي استفادي َ همراي تلفه اش شا  آسیب کحىدي استفادي دانشجُیان رد ز

ُامل مؤشن رب آن رد بیمازان ذبتال هب انزظایی قلبی بیمازستانٍای طرمانؽاي 1177  .84  ظازا پُزؼادان ربزسی ضیفیت شندگی َ ع

 پاحیص َ اتبستان ضصُل رد سحىدج تُحید بیمازستان هب کحىدي مرادعً بیمازان خُن کشت اش شدي ددا  منفی ظرم باکتسیٍای بوُتیکی آنتی مقاَمت الگُی 1179  .85

1391 

 حمد زشیدیا

َانی 1180  .86  رد سحىدج تُحید بیمازستان هب کحىدي مرادعً رتشذات بیمازان َ ماطی ارداز، کشت ظیی نمُهن رد مثبت ظرم باکتسیٍای دازَیی مقاَمت الگُی َ صرا

 1391 پاحیص ضصل ماهه هس

كلُ  اذیه هُشیاز چچ

ُاخمسً 1391 َپاحیص اتبستان ضصُل رد سحىدج تُحید بیمازستان هب کحىدي مرادعً بیمازان خُن کشت اش شدي ددا  مثبت ظرم باکتسیٍای بوُتیکی آنتی مقاَمت 1181  .87  حمید غ

 مسگان اقسمی دست بٍداشت اصُل زعایت رد شیستازان عملکرد: بیماز ایمنی 1184  .88



 یاقسم  مسگان ربُط هب خطاظیی دازَییربزسی زَیکرد سیستم کاویپمرتی ثبت دستُزات صیؼکی رد حل چاعػ رد حل چاعػ ظیی م  1186  .89

 مسگان اقسمی ضیَهی اقدام: بیمازان همُدیالیص ضیفیت ازتقا ظیی چاعػ 1187  .90

ُان دختسان بدن اش ذهنی تصُری اش زضایت رب همعاتان اتثیس ربزسی 1188  .91 ُاد محسنی صرد زشت شهر دبیسستانٍای نُج  ج

 منتاب پُزظلمان انبازَز شانن رد شندگی اش بازضایت تحصیالت سطخ َ ردآدد انبازَزی، ظیی ظال سه، زابطً 1189  .92

 حمید ـادقی بیداز 1391ردمانی شهر همدان رد ظال -ظال بدَن ظابقً قبلی انتسَک مرادعً کحىدي هب مراطز بٍداشتی 55مذاسبً زیعک انتسَک رد اصراد باتای  1190  .93

ُامل تمخیه 1201  .94  ظلمان خزایی ظرَهی اتزیخیمنفی شدن اسمیس خلط بیمازان سل زیُی رد استان همدان: یک مطاضعً هم یشمان  دَزيکحىدي  ع

ُامل مُشن رب آن ربزسی میصان افشسدگی 1202  .95  مهرداد ملکی 1391ظال رد بیمازان همُدیالیصی بیمازستان امام زضا)ع( طرمانؽاي رد َع

ُامل مُشن رب آن رد دانشجُیان دادکشني شیستازی َ مامایی دااگشني علُم صیؼکی طرمانؽاي رد ظال  1203  .96  مهرداد ملکی 1391ربزسی میصان ؼادکامی َ ع

َابستً هب دااگشني علُم صیؼکی طرمانؽاي رد ظال ظیی ربزسی میصان شوُع عفُنت ظیی بیمازستانی َ عملکرد کمیتً ظیی کنتسل عفُنت رد بیمازستان ظیی  1206  .97
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 ظامان حسینی

ُامل مُشن رب صرظایػ  1207  .98 ُاي َ معائل مربُط هب آنخاک ربزسی ع ُاششخ  افطمً ن

كالت آن رد ظالمىدان 1210  .99  بنىام مظفری آنمی علل َ مش



 مصطفی اکبسی قمی 1389ربزسی الگُی مقاَمت آنتی بوُتیکی سُهی ظیی ٌلیکُباکتس پیلُزی ددا شدي اش بیمازان شهر ایالم رد ظال  2;2;  .::;

َانی بتاتاکتاماش 1;2;  .;:;  مصطفی اکبسی قمی 1390ستان میالد تهران رد ظال ظیی بالینی بیماز ظیی سُدَمُانض آرئَژینُشای ددا شدي اش نمُهنظیی َسی  اصطیف رد سُهیصرا

ُکُض اَزئُض رد اریان نیب ظالٍای  ;22;  .2:; ُک گاز نصیسی  : یک مطاضعً سیستماتیک1380-1390اپیدموُغُژی مقاَمت آنتی بوُتیکی استافیل  ن

 صرانش خاصصً : یک مطاضعً سیستماتیک1374-1386ال ظیی اپیدموُغُژی ازگاحیسم ظیی مُلد باکتسیمی َ الگُی مقاَمت آنتی بوُتیکی آنٍا عی ظ 222;  .9:;

 سید آزغ حقیقی 1380-1390آسخنتُباکتسظیی دداشدي اش بیمازان بستسی رد اریان نیب ظالٍای  رد اتیک مقاَمت آنتی بوُتیکیً سیستممطاضع  221;  .1:;

 منىا کاظمی  تیکمقاَمت آنتی بوُتیکی ٌلیکُباکتس پیلُزی رد اریان: یک مطاضعً سیستما 221;  .105

ُطز 292;  .1:; -88فسفات دهیدزَژانش رد نُشادان ذبتال هب شزدی بستسی رد بیمازستان امام خمینی )زي( شهر ایالم رد ظال  -6 -ربزسی سطخ سسمی آزنیم گل
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 معصُهم عبدالی

َشیط رد شهرستان طرمانؽاي 291;  .1:; كلر  یطىاش زضای  اپیدموُغُژی بیمازی مُظتیپل اس

 یاسس زعزیی 1391ربزسی مقایسً ای میصان آگاهی َ وگرغ دانشجُیان دااگشني علُم صیؼکی طرمانؽاي ردبازي بیمازی سل رد ظال  291;  .1:;

 یاسس زعزیی ;91;ل ربزسی مقایسً ای میصان زضایت شغلی کازکىان بخػ ظیی هُهبسی َ ااتق عمل مراطز آمُششی، ردمانی دااگشني علُم صیؼکی طرمانؽاي رد ظا 291;  .1:;

گاي مراطز آمُششی، ردمانی ذحػخب دااگشني علُمپصؼکی طرمانؽاي رد ظال ربزسی میصان زضایتمىدی مرادعیه  :21;  .:;;  یاسس زعزیی . ;91;هب ردمان



َشاتوُ انتسض رد کبد مُغ صحرایی رن 211;  .111 ُکسی فیلیه رب حیتس  مهشید عبدالملکی ربزسی اشن مذاضظتی جنت

كلی سیاهداهن رب هُزمُن ظیی تیسَئیدی َ قىد خُن رد مُغ سفید 1302  .112 َال   آشادي شسیمتی صر آشمااگشیهی کُچک ربزسی اشن عفازي هیدز

 محمد علی جلُدازی  ربزسی ؼاخؿ ظیی سیستم ایمنی ظلُلی َ همُزال شیتُکازان 1308  .113

 زحیم جیسداجاتی ش عفُنتٍای اردازی  شانن مرادعً کحىدي هب شااگشیي ازیدی شهر قم ربزسی الگُی مقاَمت آنتی بوُتیکی باکتسی ظیی ددا شدي ا 1309  .114

 نیسان ,مقصُدی ربزسی َ ازشیابی زَغ ظیی مُجُد رد شیَتکل ظیی آشمااگشیي مرد  رد کاهػ خطاظیی آشمااگشیهی بخػ بوُشیمی ارداز 1311  .115

ُاملمؤشنربخُدسُشی رد استان ایالم ردنیب 1314  .116  محمد زسُل یاسمی 1385-1372 ظالٍایربزسیع

117.  1315  ُ صصی ض
تخ
َانی نسبی بیمازی ظلیاک رد بیمازان ذبتال هب سىدزم زَدي تحریک پرری با اتبلُیاسٍال غاظب مرادعً کحىدي هب کلخحیک   مسعُد یاسمی ازغ شهر ایالمربزسی صرا

 شسذیه زضایی 1391شهر گلُگاي رد ظال ربزسی ضیفیت فیصیکی، شیمیایی َ میکرَبی آب اسػخرظیی  1319  .118

َاحد مراکط یکی اش پاتااگشیي  HAZOP َETBAمقایسً تکحیک  1320  .119  ـدیقً عباسی ظیی اریانرد ازشیابی زیعک رد 

َاز رد ظال 1323  .120 صصی انبازَزی شهرستان نبص
تخ
َازی مرادعً کحىدي هب کلخحیک  َانی علل انبازَزی رد شَجیه نبص  ذیىا قلعً نُیی 13 90ربزسی صرا

 صرظید مجتٍدی خامنً ربزسی میصان اشن آنمی، لکُسیتُش َ رتَمبُسیتُپنی رب مرگ َ میسظیی بیمازستانی 1328  .121

 شخحب نظری 1391ظال  -ظیی اَزژانط مراطز آمُششی ردمانی شهر طرمانؽايربزسی میصان شوُع انتسض شغلی رد شیسنل ؼاغل رد بخػ 1330  .122



َکوُزَیسیه رد ظلُلٍای سسطانی رب 1331  .123 ُان  PC12زسی اشن مذاضظتی صراکسوُنٍای متتلف گیاظین ردمنً دَ ظاهل َ ردمنً طالیی رب سمیت ظلُلی د هب عن

 ددلی اش ظلُل عصبی

 صرحىاش احمدی

 مریم طرم شادي ، اش شوُع ات سعبالگری: مرَز سیستماتیکدیابت بازدازی  1334  .124

 ـدف صرظیدی 1381-1391شهر خرم آباد عی ظال ظیی  ن ظییت هیداتیک جراحی شدي رد بیمازستاان ذبتال هب کیس ربزسی بیماز  1336  .125

1391ظال  -افشسدگی، اضطراب َ انتسض دانشجُیان دااگشني علُم صیؼکی طرمانؽاي  طً نیب  نظم جُیی شىاختی هیجان َزاب  ربزسی 1338  .126  دادد یازمحمدی 

1391اوگیصغ باضقُي شغلی رد نیب کازکىان یکی اش شسکت ظیی نفتی سعب کشُز رد ظال  ربزسی میصان 1340  .127  سُنیا ازیدپىاي 

گاي ظیی دانشجُیی دااگشني عل  )آب، ربزسی میصان مصسف دامل ظیی ارنژی 1347  .128 ُاب َاز رد ظال ربق َ گاش( رد خ  حمیدزضا جحبً ای 91-90ُم صیؼکی نبص

 حسینیاطرمسیدي )مؽاهدي مستقیم مٍازت ظیی عملی( DOPSزَغ ازششیابی دانشجُیان شیستازی با استفادي اشربزسی ایپددظیی یادگیسی رد  1355  .129

َاز َ صیؼک یی دااگشني علُم ماما انیدانشُجی وگرغ ربزس  1357  .130 َاز نسبت هب انجام ی شهر نب ماماظیی نبص  سیدي افطمً میسزصیعی 1390رد منصل رد ظال  مانی شا ص

َاز رد ظال ربزسی سه بازدازی رد ماردان مصسف کحىدي َ غیس مصسف کحىدي مکمل ظیی بازدازی رد شانن مرادعً کحىدي هب مراطز بٍداشتی  1359  .131 ردمانی نبص
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 سمیسا قلعً نُی

َشی 1390-91َ مراقبت معنُی رد شیستازان َ دانشجُیان شیستازی دااگشني علُم صیؼکی گىاباد رد ظال  ربزسی وگرغ هب معنُیت 1360  .132  آشادي مالنُز



 مٍدی عائب شادي ( اش پعاب صىاطی دازَییCODال رد حرف اکسیژن مُزد نیاش شیمیایی)ربزسی مقایسً ای کازایی پاذیط ععال َ طربه عع 1362  .133

 اسماعیل زعزیی ربزسی کازایی زَغ اکسیداسوُن جیشسفتً هیدزَژن شیاکسید َ اشعً صرابنفػ رد تصفیً افضالب صىاطی دازَظاشی  1363  .134

صیلی دانشجُیان 1364  .135
تح
ُامل مُشن رب افت   عادات مٍدیُنشرها اع  ربزسی ع

ُادي 1365  .136  امیس آزیه ربزسی نقػ ظیی شیستاز َ اتثیس آن رد بنبُد َ ضیفیت ظالمت خان

كان  1366  .137 كال باشال سل کازسینُما ki-67و  p53ربزسی بیان ایلنُهیستُکمی ُاع متتلف هیستُپاتُغُژی  زسُل اسماعمیلی رد ان

كال رد اصراد با سه ظیی پانیی رت اش A (A/HNآیا ظنُش عفُنت َریَض آنفلُزنا نُع  1367  .138  زسُل اسماعیلی ظال 16( َجُد دازد؟ یک مطاضعً مقطعی سسَدی

نقػ مُاتسوُن  1368  .139
v617f  َjak2 ُتُماج ظابُهت رد استعداد ابتال هب اختالتات میلُشیَطیفراتو 

 ُد یاسمیمسع  (TCSظزازغ مُزدی بیماز ذبتال هب سىدزَم رتیچر کُلینص) 1369  .140

علمه ) 1370  .141
ک
 ظیدی پیمان ( انحیً کؽاهل زانCASTLEMANمعرفی یک مُزد انرد بیمازی 

ُازغ رد استان ایالم عی ظال ظیی  1371  .142 گاي ض َش سسطان دست  ظیدی پیمان 87-1381ازشیابی زَند رب

 ظابُهت تُماج 1390اباد رد ظال  کحىدي هب بیمازستان شٍدای عؽاری خرمالگُی مقاَمت آنتی بوُتیکی سُهی ظیی کلبسیال رد ذبتالیان هب عفُنت اردازی مرادعً  1372  .143

 


